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Felesleges luxus, hitelre
A Jugoszláv írószövetség

Igazuk volt azoknak, akik 
G evgeliján. az országos írószö
vetség közgyűlése keretében Ju
goszlávia és jugoszlávság cím en  
m egrendezett tanácskozásról már 
az elején  m egállapították, hogy 
halva született az egész, m ert az 
írók, csakúgy m int napjaink po
litikusai, általában, sőt szinte 
kizárólag saját nem zeti, nem ze
tiségi szem szögükből közelítettek  
a témához. S  tették ezt olykor 
egészen kizárólagosan, fe lszíne
sen, politizálgatva.

A m ilyen  egységesek voltak a 
küldöttségek az első nap, am i
kor egyhangúlag a Jugoszláv  
írószövetség Elnöksége elnöklői 
posztjára Slobodan Selen ićet, a 
Szerb Iróegyesület képviselőjét 
választották meg. olyan ideges 
légkörben, egym ást vádolva és 
pocskondiázva folytatódott m ás
nap a tanácskozás. Slobodan 
Selenié rögtönzött sajtótájékoz
tatón hiába hangsúlyozta, hogy 
6 a m axim ális tolerancia, az 
egym ást megértő, m eghallgató  
felek  civ ilizált párbeszédéért 
száll síkra, a tanácskozás nem  
ilyen  m ederben folyt. Az első  
felszólaló Sre ta  L u k ié  szelle
mes, de m ódfelett igaz és pon
tos m egállapításokat tartalmazó 
figyelm eztetése is hiábavalónak  
bizonyult, nevezetesen, hogy az 
írók ne kokettáljanak a politi
kával és ne játsszák borzasztó
an rosszul és ham isan a politi
kusok szerepét, hogy őrizzék 
meg mindenben és mindenkor 
írói, értelm iségi méltóságukat, 
bölcsességüket, higgadt józansá
gukat. Nem  így történt. A  ko- 
sovói albán küldöttség tagjainak  
a beszám olóit éles hangú, türel
m etlen vita követte, am elyben a 
Szerb Iróegyesület tagjai voltak  
a leghangosabbak. Ugyanez 
m egism étlődött a horvát és a 
szlovén írók dolgozatainak fe l
olvasása után is. Ha egészen  
nagy vonalakban és igencsak  
általánosítva kellene csupán  
néhány m ondatban összefoglalni 
a több m int 30 beszámolót, ta
lán azt lehetne kiem elni, hogy 
egyesek — s itt elsősorban a 
szlovénekre gondolunk —, az 
alkotm ánym ódosítással kapcso
latos és az emberi jogokra, 
szabadságra, a nem zeti identitás 
megőrzésére, az egyén autonó
m iájának kidom borítására, a 
civil társadalom előfeltételeinek  
a m egterem tésére vonatkozó 
konkrét javaslatok ecsetelésével 
foglalkoztak m íg a nagy több
ség szinte kizárólagosan az alá
tám asztott, vagy kevésbé argu
m entált tényekre hivatkozva kí-

köz gyűlésének margójára
sérelte meg a saját nem zeti 
kultúrája, irodalma, történelm e 
prizm áján keresztül szem lélni 
a jugoszlávság problem atikáját. 
A z egyetlen felszólaló — s most 
nem  a lokálpatriotizm us beszél 
belőlünk —, akit k ivétel nélkül 
m inden küldöttség vastapssal 
jutalm azott, s dolgozatát a leg
sikeresebbnek m inősítette. T o l
nai O ttó  volt. Zavaros, politikai
lag tú lfűtött valóságunk köze
pette az ő m egállapításai való
ban m élységesen igazak, m eg
szívlelendők voltak.

V égezetül álljék itt szabad 
fordításban, m ert a dolgozat 
szerbhorvát nyelven  íródott, 
külön erre az alkalom ra egy 
hosszabb idézet e rem ek esszé
ből. „Sokszor úgy gondolom, 
hogy nem  elegendő az ellenál
lás — m ég az a K iš által kru- 
ciálisnak nevezett sem  —. nem  
elég  a forradalom. K ell még az 
az u tána  is, s ez még lényege
sebb, kell m ég valam i: a mun
kai Ezért az igazi forradalm á
rok nem  is m ernek részt venni 
abban az utána következő idő
szakban (Guevara). Ügy hiszem, 
hogy mi a szellem i jugoszlávság  
csodáját luxusként terem tettük  
meg, fölösleges luxusként, h itel
re. Néha m egrettenek attól, hogy 
az egész fiatalságunk, az egész 
m odernizmusunk, avantgardiz- 
musunk, az a remek időszak, az 
első Stražilovći találkozóktól 
egészen 68-ig, csak luxus játék  
volt hitelre. És amikor elfo
gyott a hitel, amikor beköszön
tött az energiaválság stb. be
következett a pánik, elkezdték  
hangoztatni, hogv a perem re va
gyunk taszítva. És most mi van? 
Sajnos, most sem  beszélünk a 
munkáról, hanem  az ülésekről, 
plénum okról. kongresszusokról 
hogyan lehet csak m indezt 
m egszám olni és m egjegyezni?  
Nem  értem. Ügy tanultam, 
hogy minden reggel korán kell 
kelni m ert elhittem  p nagy
anyámnak. hogy ki korán kel, 
aranyat lel. m ert jön a ta
vasz, a nyár, az ősz, a té l és 
nem lehet az ülésekre, plénu- 
mokra, kongresszusokra várni, 
m indennap dolgozni szükséges. 
Az állatok nem maradhatnak  
élelem  nélkül, a földnek abszo
lú t pontos órája van —, zöld 
programja, amely a programok 
közül számomra egyedül elfo
gadható, aláírható — úgy vala
hogy. m int gyermekkoromban 
írtam  a fakéregre, a nedves 
földre, a puha homokba, por
b a . . .

T Ú R I T ibor

A X. ÚJVIDÉKI JAZZ-NAPOK 
ELÉ

Tolnai Ottó előrelátó verse, 
m iszerint „nincs píz” sohasem  
volt annyira időszerű, m int nap
jainkban. Vagy hát. ki tudja. A 
kultúrára errefelé m indig kevés
ke anyagi tám ogatás jutott. A 
jazzre különösképpen. Mégis, az 
elm últ kilenc év alatt számos v i
lágnagyság játszott az Ü jvidéki 
Jazz-napokon, m inden évre jutott 
belőlük két-három  nagy név. a 
jugoszláv jazz-zenészek közül 
pedig szinte m indenki itt volt, 
aki ebben a m űfajban valam it is 
jelent. Ha a kísérő rendezvények
től eltekintünk, akkor a korábbi 
négy helyett az idei jazz-napok 
két napig fognak tartani.

A 20 órakor kezdődő hangver
senyek színhelye az Ú jvidéki 
Rádió M stúdiója lesz. Október
13-án, csütörtökön az Ú jv id ék i 
R T V  nagyzenekara  nyitja meg 
az első est műsorát a Belgrádi 
RTV nagyzenekara egykori diri
gensének, V ojis lav  S im ić  n ek  a 
vezetésével. S im ié , m iután nyug
díjba vonult, a belgrádiaknak  
nem kellett, átvette hát az újvi
déki nagvzenekart, ráncba is szed
te. m int annak idején a belgrádit. 
Ma már valószínűleg kevesen  
em lékeznek rá. hogy a belgrádi 
nagyzenekar V ojis lav  S im ié  veze
tésével 1960-ban első lett a Juan- 
L  es-P ins-i jazz-fesztiválon. Fran
ciaországban. Sim ié tudása, ta-

(DORMAN László felvétele) 
Szabados György

pasztalata tehát jól jött az ú jvi
dékieknek.

A nagyzenekar után egy fiatal 
zágrábi szaxofonos. Sasa N estoro- 
v ić  lép az újvidéki közönség elé 
a triójával, majd a francia Louis  
Sclavis  szaxofonos és basszuskla
rinétos kvartettje zárja az első 
nap műsorát. Sclavis  többször is 
játszott Ú jvidéken, m int H enri 
T ex ier  bőgős együttesének, ille t
ve az üde mediterrán jazzt játszó 
W orkshop  de L yo n n a k  a tagja
k én t

Másnap, október 14-én, pénte
ken két együttes lép föl. Először 
egy zongorakettős, am ely minden

Keresetlen őszinteséggel, 
javíthatatlan optimizmussal

Hogyan gondolkodnak a jövő pedagógusai? — A szabadkai Svetozar Markovié
Középiskolában jártunk

M eghökkentő adatot hallottam  
egy, a középiskolai oktatás kérdé
seivel ' foglalkozó értekezleten: a 
pedagógiai szakos tagozatról, aho
va én  járok — m ondta fiz adat
közlő — m indössze hatan készül
nek pedagóguspályára, a  többiek  
valam i m ást terveznek; a szín
m űvészettől a rendőrségig minden  
felbukkan terveikbén. Ezt tá
masztotta alá egy m ásik adat is, 
m elyhez a Pedagógiai Akadém ián  
jutottam : az ide jelentkezők jó
kora hányada nem  pedagógiai 
szakról, hanem más (társadalmi, 
műszaki, technológiai stb.) szak
irányú középiskolai végzettséggel 
kopogtat az akadém ia ajtaján.

A z utánajárást a Svetozar Mar
kovié K özépiskolában kezdtem ; itt 
m űködik pedagógiai szakos tago
zat. R iportalanyaim  a IV. PC ta
gozat tanulói voltak.

G im n á z iu m p ó t ló  i s k o l a ?

Tavaly 30 tanulóval indult ez a 
tagozat, közülük a leggyöngébb
nek 4,60 volt a z  átlaga. Az első  
év (III. osztály) folyam án ez v a 
lam ennyit esett, de a  tanév végén  
m ég így is irigylésrem éltó tanul
m ányi átlaga vo lt az osztálynak: 
4,38. Közben hárm an le  is morzso
lódtak: ketten átiratkoztak m ás is
kolába, egy pedig férjhez m ent. 
Mindez arra az időre em lék eztet
te az újságírót, amikor a pedagó
guspályának m ég olyan nagy volt 
a becsülete, hogy a tanítóképzőbe 
úgyszólván csak kitűnő tanulók  
iratkoztak, és akik oda beiratkoz
tak, azok óriási többsége (időben) 
diplom át is szerzett.

A következő kérdésre kapott fe 
leletek azonban — m ilyenek  a 
további terveik? — már inkább a 
pedagóguspálya jelenlegi (társa
dalmi és anyagi) helyzetét tükrö
zik: tizenketten határozottan k ije
lentették, hogy pedagógiai pályá
ra m ennek, ketten-hárm an m ég  
tétováznak, a többiek viszont szin
tén határozottan m ás — orvos, 
újságíró, pszichológus, színm űvész 
stb. — pálya felé  orientálódnak.

Term észetszerűen adódott a kér
dés: akkor m iért ide iratkoztak? 
— Mert ez a szak az, am ely a 
legszélesebb és legalaposabb álta
lános m űveltséget adja, m ert in 
nen (hasonlóan a sokszor v issza
sírt gimnáziumhoz) viszonylag sok
felé és jó eséllyel lehet tovább
menni.

A hitetlenkedő újságiró  
azonban (a korábban hallott ada
tok ism eretében) m ég ezt a 12—

bizonnyal nagy érdeklődésre szá
m íthat, hiszen az egyik zongoris
ta a budapesti Szabados G yörgy  
Liszt-díjas zongoraművész, a ma
gyar és az európai szabad im pro
vizációs zene úttörője, az újvidé
ki közönség régi ism erőse, kedven
ce, a m ásik pedig K ovács T ick-  
m a yer Is tvá n , a fiatal újvidéki 
zongorista, zeneszerző, zenekar- 
vezető. Kettőjük első közös rög
tönzése nagy élm ény lesz a sza
bad im provizáció kedvelői szám á
ra.

A második és egyben az utolsó 
nap. valam int a jazz-napok egyet
len amerikai együttese Loti Do~ 
naldson  kvartettje lesz. D onald
son  a parkeri be bop m áig élő 
szószólója, nagy sikerszám a a 
W hiskyt ivó asszony cím ű blues, 
zongoristája pedig a szédületes 
energiával játszó vak H erm an  
Foster.

Végül néhány szót a  kísérő 
rendezvényekről.

Október 10-én és 11-én, 20 órai 
kezdettel jazz-film eket vetítenek  
a Z en eked ve lő  Ifjú sá g  újvidéki 
tagozatának pincéjében, az Ilija  
Ognjanovié utca 7. alatt, október 
11-én. kedden 22 órakor a Sve
tozar M arkovié utcai C affé At~ 
rium ban Saša N estor ovié  triója 
játszik, ugyanitt plakátkiállítás is 
lesz.

A hangversenyek után, október
13-án és 14-én a szokásos jam  
session sem  marad el. Házigazdá
ja Sasa N estorovié  triója, színhe
lye pedig a Rádió klubja lesz.

D O R M A N  L á szló

15 esetleges pedagógust is sokall
ta, ezért tovább folytatta a „gyón
tatást” : ha — tegyük fel *— talál
koznának a csodatevő tündérrel, 
aki e l tudná intézni, hogy arra az 
egyetem re, főiskolára vegyék fel, 
am elyikre a legszívesebben m en

nének, hányán kérnék közülük, 
hogy óvónői, tanítói, tanári pályá
ra segítse őket? — Tízen m ég így 
is a pedagógus hivátás m ellett 
döntenének.

Aki valam ikor tanítóképzőbe 
járt, jó l tudja, hogy annak az is
kolának a hangulata, a légköre 
olyan volt, hogy a növendékekben  
a tanulm ányi idő négy-öt év e  alatt 
nap m int nap azt tudatosította: ti 
tanítók lesztek, rátok a felnövek
vő nem zedékek nevelése vár. Ér
dekelt, vajon ebben az iskolában, 
ahol a  pedagógia szak csak egyi
ke az oktatott szakirányoknak, 
van-e valam i hasonló. R iportala
nyaim elm ondták, hogy n tanárok 
többségének ilyen a magatartása  
velük szem ben: nemcsak sz a v a k 
kal, hanem viselkedésükkel is 
éreztetik velük, hogy jövendőbeli 
kollégákat látnak bennük; van
nak, akik néha m intha kicsit saj
nálnák is őket em iatt. Sajnos van
nak olyan tanáraik is — mondják  
—, akik puszta m egjelenésükkel, 
magatartásukkal képesek nyom asz
tó légkört terem teni, akik m intha  
áthatolhatatlan falat em elnének  
önmaguk köré. A zt m ég el is fo 
gadják, hogy „szuperteljesítm ényt” 
várnak el tőlük, de azt már k e 
vésbé, hogy szellem i béklyóba ve
rik őket, nem csak hogy nem  ser
kentik az önálló fondolkodást, de' 
m eg sem  tűrik azt! Pedig úgy vé
lik — és ebben bizony igazuk van  
—, tanulni nem csupán úgy lehet, 
hogy „bevágjuk” a leckét, hanem  
úgy is, hogy m iután m egism erked
tünk az anyaggal, beszélgetünk, 
vitatkozunk róla; ha nem  is m in
den tantárgyból, de sok ilyen  tan
tárgy, sok ilyen  anyagrész van . . .

Az is érdekelt, hogy mi volt a 
m eghatározója a pedagóguspálya  
iránti vonzódásnak. Többen a gye
rekekkel való m unka iránti vonzó
dást nevezik meg, van, aki öt éve  
foglalkozik a kicsikkel a felderítő  
csapat keretében, m ásikuk egysé
ges középiskolás korában óvodába 
járt gyakorlatra, van olyan is, aki 
magyartanár szeretne lenni és úgy  
hallotta, hogy nálunk, V ajdaság
ban, ebben az iskolában a „legerő
sebb” a magyar nyelv  és irodalom  
tartítása, néhányan pedig egykori 
tanítóik, tanáraik példáján felbuz
dulva választották a pedagógus 
hivatást. Közülük csak egy k is
lány szavait idézem : „Elsőben volt 
egy tanító nénim , akire m ég ma 
is csak a legnagyobb szeretettel és 
tisztelettel tudok gondolni; olyan 
szeretnék lenni, m int 6 . . . ” és köz
ben kissé e l is fátyolosodik a tekin
tete.

N e m c s a k  s t a t i s z t ik a i  v á l t o z á s

A középiskolából továbbm entem : 
a Pedagógiai Akadém ián dr. Varga 
Zoltán igazgatóval arról beszélget
tünk, történtek-e változások az aka
dém iára jelentkezők összetételében. 
A válasz egyértelm ű: igen. Ha csu
pán a statisztikai adatokat nézzük, 
ezek is a változásról tanúskodnak  
— a m ost kezdődő tanévben be
iratkozott 122 hallgató közül 85 pe
dagógia szakirányról jött. A többi
ek a legkülönfélébb előképzettség
gel jelentkeztek, vállalva a fe lv é 
teli-különbözeti vizsga kötelezett
ségét is (fordítói, jogi, műszaki, 
egészségügyi, de m ég bőripari vagy

élelm iszer-feldolgozói szakról is 
volt jelentkező).

Az sem  m ellékes mutató, hogy 
a jelentkezők óriási többségé kitű
nő vagy legalábbis jeles. Minden 
bizonnyal ez is hozzájárul ahhoz, 
hogy csökken a lem orzsolódás: a

múlt évben beiratkozott hallgatók  
85—90 százaléka elvégezte az I. 
évet, és beírta á másodikat.

Szubjektív m egítélés kérdése, de 
Varga Zoltánnak az a benyomása, 
hogy az utóbbi egy-két évben még  
egy jelentős változás történt: a 
hallgatók többségében m egvan az 
a fajta fogékonyság, pedagógiai ér
zék, m ely azt ígéri, hogy akik in 
nen kikerülnek, nem foglalkozás
nak, hanem  hivatásnak fogják te
kinteni a választott pályát. (Ez 
term észetesen csak az előző gene
rációkra érvényes, hiszen a m os
tani elsőévesekről elham arkodott 
dolog volna ilyen értelem ben bár
mit is m ondani; am ikor ez a ri
port készült, a Pedagógiai A ka
dém ián m ég csak a harm adik m un
kanap kezdődött, de m ár az idei 
generáció összetétele is feljogosít 
bennünket ilyen prognózisra.)

Dr. Varga Zoltán szám ára ez a 
riport arra is alkalm at adott, hogy 
m egem lítsen két olyan problémát, 
m ely m egnehezíti egyrészt a munka 
folyam atosságát, m ásrészt a leendő 
pedagógusok m unkáját. Az egyik a 
fe lvételi politikából ered: a közép
iskolákban évente változó számú 
tagozatot nvitnak (elsősorban a ta 
nítási nyelv  váltakozik), em iatt 
egyik évben a szerbhorvát, m ásik  
évben a magyar tagozatokon van  
túljelentkezés (illetve fordított v i
szonylatban alul jelentkezés). A m á
sik tantervi—tartalm i problém a: jó 
az, hogy a korábbinál nagyobb 
hangsúlyt kapnak a pedagóguskép
zésben a pedagógiai-pszichológiai 
tárgyak, de baj. hogy (továbbra 
sem) kap elég teret a kom puterizá
lás, m intha nem tudnánk, hogy a 
m ost beiratkozó pedagógusnöven
dékeket a X XI. századnak képez
zük. Tarthatatlan, hogy a pedagó
gus ne legyen otthon egy olyan te 
rületen, m ely a gyerekek számára 
m indennapos dolog! Vigyáznunk  
kell, nehogy ez a rövidlátás okoz
za a pálvn úijabb válságát!

SZÖLLÖSY VÄGÖ László

SZERB NEMZETI SZÍNHÁZ

H a m a ro s a n  k é t  b e m u ta tó
Folynak a próbák az újvidéki 

Szerb Nemzeti Színházban. A 
drám atársulat október 22-én be
mutatja Deana L eskovar  (1950) 
fiatal írónő H árom  krlnnacs  
(hony a sarlóról ne is b e szé ltü n k ) 
című színm űvét. Deana Leskovar 
1981-ben megkapta a Steriia-dí- 
iat a Szomorú történetek kének
ben cím ű drámájáért. A Három  
kalapácsot Egon Savin  rendezi. 
A színészgárda szintén fiatalokból 
áll. játszik benne Predrag Toma- 
ff ovié, Tvnnn P őréié. Л 
Gajin. M ihajlo Pleskonjić. Gorda- 
na Kam enarovié. Drarom ir Pešić, 
Gordana JoSié és mások.

Az operatársulattal F ranjo Po- 
toénik. maribori rendező a P il
langókisasszonyt állítja színre. A 
karm ester M iodrag Janoszki. A  
jelm ezeket Stana Jatié tervezi, a 
színpadképet a rendező Franjo 
Potočnik. Főbb szerepekben: Vit- 
kayné Kovács Vera (Cso-rso-szán), 
V asiljeyié Kántor Ilona (Szuzuki), 
Slavoljub Kocié (Pinkerton). V e
ra Berdovié (Kate). A bemutatóra 
október 21-én kerül sor.
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(PENOVÄC Károly felvétele)
Egyelőre még az iskolapadban, néhány év  m úlva a katedrán


